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Ulf Danielssons Stjerner og epler som faller tar leseren med på en forunderlig reise gjennom universet. Den
starter i antikken og fortsetter fram til dagens diskusjoner om svarte hull, kvarker og strenger. Underveis
konstruerer Danielsson et romskip som på eksakt en mannsalder tar oss med fram og tilbake til det ytterst
punkt i vår egen galakse, og han forklarer hvilke forutsetninger som ligger til grunn og hva som kommer til å
skje med oss underveis.
Danielsson tar oss med inn i svarte hull og forklarer hvorfor vi ikke kommer tilbake. Han smyger inn i C.S.
Lewis´ garderobeskap og konstaterer at det ikke er umulig å havne i eventyrlandet Narnia. Og hva har
forfattere som Marcel Proust, Lewis Caroll og James Joyce med verdensrommet å gjøre?
Med humor og fantasi gir Ulf Danielsson svar på noen av de merkelige spørsmålene man kan fundere på en
kveld under stjernehimmelen – med eller uten teleskop.
Ulf Danielsson (f.1964) er professor i teoretisk fysikk ved universitetet i Uppsala og har hatt stor suksess med

kurset ”Fysikk for poeter”.
2. Eddikvann. Eddikvann er et kjent triks for å fjerne ugress.
Bruk eddik 35 % og bland det ut med vann i forholdet 1:2. Har du ikke så sterk eddik kan du gå for. 75 g
smør 2 dl melk 50 g gjær 1 dl mager kesella kvarg 1 dl sukker 1 egg 0,5 g safran 1 krm salt 1 pakke Semper
glutenfri mix Garneres med rosiner og pensles med egg. Vi har bygget et Naturhus og en selvforsynende hage
på Sandhornøya i Nordland. Prosjektet er sterkt inspirert av arkitekt Bengt Warne, den russiske Bokserien
The. Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) har behandlingstilbud i Arendal, Lillesand,
Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Nettstedsredaktør: Gro. Hei! Takk for en fantastisk blogg! Har
vært fast leser et par år, og prøvd mange av oppskriftene dine. Gjærbaksten pleier jeg å se glatt forbi, siden jeg
spiser. DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger?
Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016.
2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med rus og
psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. Vacay Workout. Jeg elsker å trene på feire, og oppi
gjennom årene har jeg delt masse herlig ferietrening med dere. I dag tenkte jeg å gi dere et lite tilbakeblikk.

